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SZÁMLA KIÁLLÍTÁSI HATÁRIDEJE 

Eddig a számla teljesítésétől számított 15 napon belül kellett kiállítani a számlát, ez most 8 napra 
változik. Előlegszámla kiállítására a pénz beérkezésétől számítva is ez a 8 napos számla kiállítási 
kötelezettség áll fenn. A közösségen belüli termékértékesítés, és a külföldön teljesülő fordított adózás alá 
eső szolgáltatásnyújtások esetén továbbra is a teljesítés hónapját követő hónap 15-ig kell számlázni. 

  

SZÁMLA ONLINE ADATSZOLGÁLTATÁS 

 Majdnem minden számláról online adatot kell szolgáltatni. 

2020. július 1-től a belföldi áfaalanyok részére kiállított számlákat kell jelenteni, értékhatár 
nélkül. Azaz minden olyan számlát, ami nem magánszemély részére került kiállításra és belföldi a vevő. 
Ezért minden számlán szerepelni kell a vevő adószámának. 

Párhuzamosan az áfa bevallás összesítő nyilatkozatában az összes számlát szerepeltetni kell, amivel 
kapcsolatosan adott időszakban az áfa levonás megtörtént. 

2021. január 1-től a magánszemélyek részére kiállított számlákat is jelenteni kell. 

Számlát vagy nyugtát kell kiállítani az áfa-mentes ügyletekről is (pl. humán orvosi, fogorvosi tevékenység, 
beépített ingatlan(rész) és a hozzá tartozó földterület értékesítése) eddig elég volt bármilyen számviteli 
bizonylat. 

 

ÁFA bevallási tervezet 

2021-től a Nav áfa bevallási tervezetet készítene az online jelentett számlák alapján (hiszen minden adat 
beérkezik majd hozzá) 

Bizonylatolási javaslat: 

Azoknak akik nem szeretnék a számlánkénti adminisztráció terhét magukra venni, mindenképpen 
ajánlatos egy számlázóprogram bevezetése! Az előttünk álló néhány hónap ad elegendő időt arra, hogy 
a megfelelő technikai hátteret ehhez ki lehessen építeni. 

Irodánk ügyfelei között legelterjedtebb számlázóprogramok: 

https://www.szamlazz.hu/szamla/?ddqqb4r8mgxm&gclid=CjwKCAiA4Y7yBRB8EiwADV1hadQ5001de

h8cESu8hnJTwRy4M1brSql72iDeGceyrDV1Y39TuaIXqxoC91wQAvD_BwE 

https://www.billingo.hu/ 

https://www.kulcs-soft.hu/termekek/szamlazo-program 

Kimondottan KATA alanyoknak fejlesztett számlázóprogram: https://www.bizxpert.hu/ 
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Minimumjárulék 

 Munkaviszonyban álló, biztosítottnak minősülők esetében a járulékot legalább a minimálbér 30 
százaléka után meg kell fizetni. 

TB tb. 27. § Járulékalapot képező jövedelem (2) A 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben 

a járulékalap havonta legalább a minimálbér 30 százaléka (a továbbiakban: járulékfizetési alsó határ), 

azzal, hogy ha a) a biztosítási kötelezettséget eredményező jogviszony hónap közben keletkezik vagy 

szűnik meg, b) a biztosítási jogviszony a 16. § alapján a hónap egészében nem áll fenn, vagy c) az adott 

hónapban a biztosított táppénzben, baleseti táppénzben részesül, vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg 

gyermek ápolása címén fizetési nélküli szabadságot vesz igénybe, a járulékfizetési alsó határ 

meghatározása során az a)-c) pontok szerinti naptári napokat figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben 

az a)-c) pontokban meghatározott körülmények a naptári hónap csak egy részében állnak fenn, a 

járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincad részét kell alapul 

venni. 

Eddig lehetséges volt akár havi 1 óra munkaviszonyban dolgozni és csak a havi 1 óra minimálbér vagy 

garantált bérminimum után megfizetni az előírt adókat és járulékokat. Júliustól ez már nem lesz 

lehetséges, mivel akármennyit dolgozik, be kel fizetni legalább a minimum járulékot, aminek az alapja 

a minimálbér  30%-a lesz. 

Egyenlőre várjuk még erre a konkrét szabályozást, hiszen a levonásokat tekintve kell levonni és 

kevesebb lesz a jövedelme a munkavállalónak. Eléggé aggályos a dolog, hiszen a bruttó 

jövedelme nem lesz több, de a levonása igen: gyakorlatilag a nettója kevesebb lesz emiatt.  

 

Egyedi kérésekkel, kérdésekkel előzetes időpont egyeztetés után állunk rendelkezésükre! 

Sopron, 2020. január  


